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 :القسم االول

 المادة االولى

 (وحدات حماٌة الشعب)واسمها بالتنظٌم العسكري ٌعرف بـ . ي ب ك تنظم نفسها كقوة اساسٌة فً غرب كردستان: اسم التنظٌم -

 المادة الثانٌة

على ارضٌة صفراء نجمة حمراء وفً القسم االسفل بالحروف الكبٌرة والخضراء تكتب ي ب ك  علٌها وعلى :رمز ي ب ك 
  الجانبٌن من اطراف العلم وحول النجمة ٌوضع خط  بالون االخضر

 المادة الثالثة

من أجل بناء سورٌة دٌمقراطٌة .اهداف ي ب ك  تتمحور حول برادٌغما المجتمع الدٌمقراطً االٌكولوجً والتحرر الجنسوي 
 . وكردستان حرة

. و اللغة .بدون تمٌٌز من حٌث الدٌن . واتخاذ التنظٌم الذاتً كأساس لها. تهدف الى حماٌة  المجتمع السٌاسً و االخالقً -
   ووضع  االحزاب  حول  المصالح الدٌمقراطٌة والوطنٌة و باألخص الشعب الكردي فً غربً كردستان, والقومٌة والجنس

تناضل من اجل تحقٌق حرٌة جمٌع القومٌات السورٌة و تنظم نفسها فً غرب كردستان  للوقوف فً وجه أي تدخل خارجً  .
قوة عسكرٌة وطنٌة غٌر مرتبطة بأي قوة سٌاسٌة و حول  YPG لهذا. وداخلً  و تتطلع الى الدفاع المشروع كمهمة اساسٌة لها

 .الدفاع عن المصالح الوطنٌة  تكون خاضعة لقرارات الهٌئة الكردٌة العلٌا

 القسم الثانً

 المادة الرابعة

  آلٌة التنظٌم فً الـ ي ب ك

 ولتنظٌم ال  ي ب ك  ثالثة مراكز تنظم نفسها وهً. قٌادة عامة وقٌادات فرعٌة: ي ب ك تنظم نفسها على الشكل -

  الجزٌرة-ا

 كوبانً-ب

 عفرٌن-ج

وٌستطٌع هذا المجلس  االجتماع فً . المؤسسة العلٌا لل ي ب ك هً المجلس العسكري الموسع الذي ٌعقد اجتماعه سنوٌا-
 وفً اجتماعه السنوي ٌتم تقٌم اعمال السنة الفائتة وٌضع خطة العمل للسنة التالٌة. الحاالت الطارئة

   اشهر وهو مسؤول عن جمٌع اعمال الـ ي ب ك6عضوا ٌجتمعون  كل 55المجلس العسكري لل ي ب ك  ٌتألف من -

 القٌادة العامة ؛ مسؤولة عن اعمال الـً ب ك  الٌومٌة و تطبٌق قرارات المجلس العسكري وٌوجد خطط العمل الالزمة وٌؤسسها-

المجلس العسكري المحلً؛ مرتبط بالقرارات المحلٌة وٌعمل على اساسها وٌرتبط عدد اعضاء المجلس حسب حجم المركز وٌعقد -
  اشهر3اجتماعه كل 

  ٌتألف ي ب ك  من ثالث اقسام اساسٌة وهً-

 القوات المحترفة*
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 الوحدات المقاومة*

 القوات المحلٌة *

واقتراحات القٌادة الفرعٌة بشرط قبول  القٌادة .ٌعمل حسب النظام المركزي الدٌمقراطً عبر التقارٌر واالوامر والتعلٌمات -
 .العامة لالقتراحات

 بعلم القٌادات تنشأ القوات حسب الساحات. تعٌٌن وتعرٌف كل مقاتل حسب الرأي واالوامر-

 المادة الخامسة

  عضوٌة الـ ي ب ك

عضوٌة  الـ ي ب ك ؛ تدور حول مصداقٌة وحماٌة المصلحة القومٌة للشعب الكردي و المصلحة الوطنٌة ؛ بطرٌقة وجدانٌة -
  اخالقٌة؛ بناء وحماٌة المجتمع الدٌمقراطً واالنضمام له بحرٌة

 سنة وقبلوا بقٌم ومبادئ الـ ي ب ك  بعد زٌارة التجنٌد والتدرٌب العسكري والفكري 18جمٌع المواطنٌن السورٌٌن الذٌن أتموا -
  وبعد تأدٌة القسم ٌستطٌعون ان ٌصبحوا أعضاءا  فً الـ ي ب ك

أٌقاف العضوٌة فً الـ ي ب ك ؛كل عضو فً الـ ي ب ك  ٌتجاوز قواعد الحرب وٌتخطى التنظٌم وعوقب بقرار رسمً ٌتم -
 أٌقاف عضوٌته من الـ ي ب ك  واي شخص ال تنطبق علٌه خصوصٌات شخصٌة الـ ي ب ك  ٌتم اٌقاف عضوٌته

القسم ألعضاء الـ ي ب ك  ؛ ٌتم على اساس برادٌغما المجتمع الدٌمقراطً واالٌكولوجً والحرٌة الجنسوٌة من اجل سورٌة -
أن احمً المجتمع االخالقً السٌاسً ؛من دون التمٌٌز الدٌنً واللغوي والقومً \ دٌمقراطٌة وكردستان حرة؛ على الشكل 

والمذهبً والجنسوي والحزبً ؛ضد أي هجوم خارجً وعلى اساس مفهوم الحماٌة المشروعة وعلى اساس النظام الداخلً للبً 
ب ك  خارج نطاق المصالح الشخصٌة ؛وانا بكل جرأة و تنظٌم وقرار انضم رغم كل المصاعب بأراده وقوة كبٌرتان واتخذ من 

 النصر اساسا وحول هذا ؛و امام شهداء كردستان والشعب الكردي الباسل وجمٌع رفاقً المناضلٌن

 أقسم أقسم أقسم    

 القسم الثالث

 المادة السادسة

 صفات شخصٌة ال ي ب ك

  ٌتصف بالمعرفة الثورٌة الوطنٌة والحٌاة الدٌمقراطٌة واالٌكولوجٌة والحرٌة والمساواة وبناء المجتمع االخالقً والسٌاسً

  من قٌمه السامٌة حماٌة الشعب-

 لدٌه المام بثقافة الشعب و تراثه وحساسٌات الشعب لمقدساته مثل الدٌن ,المذهب ,الجنسوٌة ,والقومٌة وٌعمل على اساسها-

 ٌجعل من خدمة الشعب اساسا له؛ اكتساب الشعب وتدرٌبه من قٌمه االساسٌة-

 ٌقترب من الشعب على اساس المبادئ االخالقٌة ؛توعٌة الشعب على اسس الحماٌة والتنظٌم والعمل بشكل فعال-

عضو الـً ب ك   ال ٌعمل  على اساس الغنائم ألنه ٌتخذ من حدمة الشعب اساسا له وٌبتعد عن جمٌع  اشكال المصالح الفردٌة  -
 .العائلٌة والعشائرٌة واالقلٌمٌة

 .ٌعرف بمواقفه و أصراره واحترامه من قبل الشعب-

 أنهم ٌعملون على اساس الفكر الدٌمقراطً االٌكولوجً والجنسوي فٌرفضون التمٌٌز الجنسوي االجتماعً-

 .منفتحون للنقد والنقد الذاتً و التغٌٌر والتغٌٌر الجذري-

ٌقاومون جمٌع التناقضات العائلٌة الدٌنٌة الحزبٌة والمحلٌة ضمن المجتمع ٌكونون  قوة الحل العادلة ٌحمون الوحدة الوطنٌة عبر -
     .الفكر الدٌمقراطً

   القسم الرابع

  تنظٌم كوادر الـ ي ب ك

 المادة السابعة

 تنظٌم المرأة

 .ضمن صفوف الـ ي ب ك  المرأة تنظم نفسها بتنظٌم ذاتً-

 %40ضمن الً ب ك  نسبة الجنس هً -



 .قوات المرأة فً صفوف الـ ي ب ك  تعتبر القوة التً تحمً المرأة فً غربً كردستان-

 .  المرأة التً تتمركز ضمن صفوف ال ي ب ك  تتخذ دور القٌادة لتحقٌق أهداف الـ ي ب ك-

 .تعٌٌن وتعرٌف قوات المرأة فً الـ ي ب ك  ٌتم التعٌن من قبل قٌادة المرأة-

 المادة الثامنة

 قٌادة االكادٌمٌات

وفق  النظام الداخلً وذلك من خالل افرع المجالس العسكرٌة الفرعٌة ؛من اجل تدرٌب المرشحٌن : القٌادة العامة لل ي ب ك  -
 . لٌصبحوا قٌادة االكادٌمٌات

اكادٌمٌات )تسمى االكادٌمٌات .مرتبطة تنظٌمٌا بالقٌادة العامة لل ي ب ك تنظم نفسها عبر المجالس الفرعٌة :قٌادة االكادٌمٌات-
 .(الشهٌدة شٌالن)واكادٌمٌات المرأة تعرف بأسم(الشهٌد خبات العسكرٌة

التدرٌب ٌتم على اساس التدرٌب السٌاسً والعسكري وبناء الفكر الدٌمقراطً والوطنً والحٌاة الحرةواكتساب القٌم والمبادئ -
 .االساسٌة

ٌتم التدرٌب فً االكادٌمٌات على اساس االستراتجٌة الحدٌثة وممفهوم الحماٌة المشروعة والتدرٌب التكتٌكً والتقنً لألسالٌب -
 .العسكرٌة

تدرٌب المرشحٌن لألنضمام الى  ي ب ك وأٌجاد العناصر المحترفة ألرسالهم الى دورات :اكادٌمٌات الشهٌد خبات العسكرٌة  -
 .االحتراف  وتوفٌر احتٌاج القٌادات وذلك بفتح الدورات

كقٌادة االكادٌمٌات العسكرٌة تنظم نفسها من االعلى الى االسفل وإنشاء الفروع لها وذلك حسب :اكادٌمٌات الشهٌد خبات العسكرٌة-
 .االحتٌاج

 .(الخ....القنص,االلغام ,االسلحة الثقٌلة )تحت سقف االكادٌمٌات ؛تفتح دورات االختصاص -

 المادة التاسعة

 (قٌادة الحدود)وحدات الحدود

  (بٌلوك)على مبدأ المخافر الحدودٌة وذلك من خالل الفصائل العسكرٌة-

 .كل مركز ٌضم فصٌلة,نظام الكتائب ٌتم من خالل ثالث مراكز-

 . وحدات الحدود تقوم بكشف ومراقبة الحدود-

 . االتصاالت تتم عبر االجهزة الالسلكٌة,فً وحدات الحدود ٌمنع استعمال الهواتف عدا القٌادات -

 .وال ٌحق ألحد ان ٌعطً االذن  بالعبور,على الحدود عدا االماكن المخصصة ٌمنع الذهاب واالٌاب-

 .اذا حدث أي عبور للحدود ٌجب ان ٌتم فتح تحقٌق وٌتم مصادرة البضائع وٌتم تسلٌم المعتقلٌن والبضائع الى الجهات المعنٌة-

 .فً المخافر الحدودٌة تتم األعمال الالزمة-

  قوات الحدود تضع برنامجها  الحٌاتً  والتعلٌمً-

 .المادة العاشرة

 (لوجستٌك)مؤسسة األرزاق

 . تنشأ قٌادة اللوجستٌك وذلك لتأمٌن االحتٌاجات-

 . مهمة قٌادة اللوجستٌك االساسٌة هً تأمٌن متطلبات القٌادات العسكرٌة والوحدات العسكرٌة-

 .وتوزع  حسب الحاجة على مراكز الفروع, مؤسسة اللوجستٌك تنشأ فً مركز الساحة-

 .والخروج عن المخصصات ٌحتاج الى موافقة من القٌادة العلٌا, مؤسسة اللوجستٌك تعمل حسب مخصصاتها المالٌة -

 . عدم فتح المجال امام المطامع المادٌة,البضائع واالرزاق التً تتم جمعها وشرائها ٌتم توزٌعها بطرٌقة معٌنة -

 .وتنظم اعمالها على اساس الفكر والتنظٌم, اتخاذ مبدأ الكومونة والدٌمقراطٌة اساسا لها  -

 .  اشهر مسبقا6ٌتم تخزٌن احتٌاجات -

 المادة الحادٌة عشر

 مؤسسة السجل و األرشٌف



 .تقوم بضبط سجالت قوات الحماٌة بطرٌقة معٌنة منظمة, مرتبطة تنظٌمٌا بقٌادة ي ب ك  : مؤسسة األرشٌف-

 . وتقوم بإرسال سجالت المقاتلٌن الى  مركز االرشٌف فً مركز القٌادة العامة, تقوم بأعمالها فً جمٌع  مراكز القٌادة -

 .تقوم بتسجٌل الهوٌة العسكرٌة الخاصة بكل عضو فً مصنفه  الخاص, مؤسسة االرشف-

 . تحت سقف هذه المؤسسة  ٌتم تنظٌم اعمال االعالم-

 .جمٌع اعمال االرشٌف هً اعمال سرٌة وال ٌجب االطالع علٌها من قبل أي شخص كان-

 المادة الثانٌة عشر

 مؤسسة الذخٌرة والعتاد

 . ٌتم إنشاء هذه المؤسسة فً  مركز القٌادة العامة ومراكز القٌادة الفرعٌة-

 .هذه المؤسسة مسؤولة عن تخزٌن وتسجٌل وحماٌة الذخٌرة والعتاد-

 . وهذه المؤسسة مسؤولة عن حماٌة  هذه  االحتٌاطٌات, احتٌاطٌات الذخٌرة والعتاد توزع بشكلها المطلوب -

 . مستعدة دائما ألي حالة حرب طارئة وتخزن الذخٌرة والعتاد على اساسها وال تقوم بأنفاق الذخٌرة والعتاد بشكل عشوائً-

 .ٌتم تحدٌد مراكز شراء الذخٌرة والعتاد والمؤسسة على اتصال مباشر مع هذه المراكز-

 .توزع الذخٌرة والعتاد حسب الحاجة على القوات والقٌادات المحددة مسبقا مسؤولة عن ذلك-

 المادة الثالثة عشر

 المالٌة

 . هذه المؤسسة تنظم نفسها تحت سقف القٌادة العامة ومسؤولة عن السٌاسة المالٌة-

 . مسؤولة عن تدقٌق جمٌع الصادرات والواردات-

  مسؤولة عن إٌجاد مراكز وجهات الدعم المادي-

 وتقوم بتسلٌم تقرٌرها الى القٌادة العامة.تقوم بأستالم التقارٌر من كل ساحة بشكل رسمً -

 . الجهة المالٌة؛ مسؤولة عن مؤسسة اللوجستٌك -

 .المالٌة مسؤولة عن حاجات و صفقات البٌع و الشراء الكبٌرة-

 المادة الرابعة عشر

 المراسلٌن

 تنشأ وحدات المراسلٌن تحت سقف القٌادة العامة وذلك حسب الحاجة وتكون الرسل بٌن القٌادة العامة والقٌادات الفرعٌة-

 كل قٌادة فرعٌة تنشأ وحدات المراسلٌن الخاصة بها لتكون وسٌلة االتصال بٌنها وبٌن القٌادات االخرى-

 القسم الخامس

 المادة الخامسة عشرة

   النظام فً الـ ي ب ك

 .التنظٌم العسكري فً الـ ي ب ك  ٌقوم على اساس ثالث اعمدة وهً

 .ٌتألف من ثالث الى خمس اشخاص: (التٌم)فرٌق-

 .(تٌمٌن)ٌتألف من فرٌقٌن : (تاخم)طاقم -

 .(تاخم)ٌتألف من ثالث طواقم: السرٌة-

 .ٌتألف من ثالث سرٌات:(تابور)الكتٌبة-

 .تعتبر فً نفس الوقت قٌادة االلوٌة:(اٌاالت)قٌادة المحافظات-

 المادة السادسة عشر

   وحدات الـ ي ب ك

 :الوحدات المحترفة



تنشأ الوحدات المحترفة ضمن برادٌغما المجتمع الدٌمقراطً واالٌكولوجً والتحرر الجنسوي بهدف ازالة العوائق امام حرٌة -
 ساعة وٌتم 24المتطوعٌن فً الـ ي ب ك على مدار ,هذه الوحدات تنشأ من االختصاصٌٌن فً الـ ي ب ك  , الشعب الكردي

 .التدرٌب السٌاسً والعسكري وعلى دراٌة تامة بمفهوم الحماٌة المشروعة

 وفً حاالت السلم وعندما تكون الشروط سامحة ٌحق لهم اجازة اسبوع شهرٌا وذلك بعد طلب االذن من القٌادة المختصة-

 .خصوصٌات أعضاء الوحدات المحترفة

 .وطنٌٌن ومدافعٌن عن الشعب-*

 .دٌمقراطٌٌن ودعاة للحرٌة-*

 . جسورٌن, اصحاب فكر -*

 .خلوقٌن و عملٌٌن واصحاب مبادرة-*

 .متفهمٌن لألسالٌب التقنٌة التكتٌكٌة-ـ*

 .متقٌدٌن بالقواعد ومنفذٌن للتعلٌمات-*

 . اصحاب نظام ذاتً و ٌطورون انفسهم عبر التدرٌب الذاتً-*

 .فٌرفضون العادات البالٌة فً المجتمع, بما انهم اصحاب فكر دٌمقراطً واٌكولوجً -*

 . ٌتقبلون النقد والنقد الذاتً منفتحٌن للتغٌر-*

  :وحدات المقاومة

تنشأ وحدة أو وحدتان للوقوف ضد هجمات العدو , والساحات  (اٌاالت)تنشأ وحدات المقاومة من كوادر المحافظات  -
 .وهم فً حالة تأهب تامة دائمة, االستعمارٌة 

 . ٌتم انتقاء اعضاء وحدات المقاومة بكل عناٌة وخاصة االشخاص الموثوقٌن بهم-

 .كل كادر ٌقوم بتدرٌب وحدته تدرٌبا خاصا-

 .هذه الوحدات تكون مخفٌة ال ٌعرفها أحد وحتى اعضائها ال ٌعرفون بعضهم-

 . أعضاء هذه الوحدات اصحاب نظام وأسلوب عمل خاص-

 .فً جمٌع الظروف والشروط ٌحمون قابلٌتهم للقتال-

 :الوحدات المحلٌة

وهً وحدات حماٌة الشعب الجوهرٌة تطبق مفهوم الحماٌة المشروعة من اجل دمقرطة الشعب بهدف تقدٌم و حماٌة المساواة 
ٌتواجدون ضمن .هً قوات محاربة من اجل الشعب :اعضاء الوحدات المحلٌة . وتقوم على اساس التنظٌم والقٌادة , والحرٌات 

 .جموع الشعب ٌنضمون الى االعمال العسكرٌة دون االنقطاع عن المجتمع

 . وطنٌٌن واصحاب قوة عسكرٌة ولٌس لهم أي عائدات مادٌة واصحاب فكر معٌن, دون االنقطاع عن الحٌاة المدنٌة والمجتمع -

 .اصحاب جدٌة عالٌة فً العمل ٌحمون مصالح الشعب-

 .ٌتعلمون اسالٌب التقنٌة والتكنٌكٌة للحرب والقتال عبر التدرٌب-

 .إختصاصٌون بمفهوم الحماٌة الجوهرٌة وٌتحركون حسب االهداف السٌاسٌة-

 .أعضاء الوحدات المحلٌة ال ٌنتسبون الى أي تنظٌم او حركة من المجتمع-

 .مرتبطون بأهدافهم كوحدات للحماٌة, ال ٌرتبطون بأي مهمة ألهداف اخرى -

مسؤولون عن عوائلهم وال ٌخلطون بأي شكل بٌن حٌاتهم االجتماعٌة , ٌشتغلون , ومن اجل ان ٌتابعوا حٌاتهم االجتماعٌة-
 . بحٌث ال ٌشكلون ارضٌة للمصالح الشخصٌة,والعسكرٌة 

 .من اجل ان ٌطبقوا اعمالهم الوطنٌة ٌنضمون بمصداقٌة كاملة الى اعمال الوحدات وال ٌحق لهم ان ٌتركوا اعمالهم بشكل كٌفً-

 القسم السادس

 .االعمال الداخلٌة

  :شكل التعلٌمات و االوامر-

تقوم على اساس المركزٌة الدٌمقراطٌة ؛ والمقصود بالمركزٌة التعلٌمات واالوامر وشكلها الدٌمقراطً ٌعنً تنفٌذها عبر 
 .وذلك بحضور جمٌع االعضاء ألٌجاد االقتراحات المناسبة, والنقاشات , االجتماعات 



 :شكل التقارٌر-

ٌقوم اعضاء الوحدات بتنفٌذ التعلٌمات بعد . من االسفل الى االعلى وذلك لتكون القٌادة على دراٌة بذلك, حول االعمال التً تنفذ 
كل وحدة وكل قٌادة فرعٌة تقدم تكمٌل اعمالها , اخذها مباشرة ومن ثم ٌتم اعطاء تكمٌل االعمال الى القٌادة التً اعطت التعلٌمات

المؤسسات . ٌقومون بعقد اجتماعاتهم وٌعطون تكمٌلهم وٌجهزون تقرٌر عنه, شفهٌا وكتابٌا للقٌادة العلٌا فً فترة محددة مسبقا 
 . الفرعٌة التً لم تقدم تكمٌالتها وتقارٌرها تعتبر غٌر منفذة ألعمالها

 :االجتماع-

 كل قواتنا ٌتم اجتماعاتها حسب الحاجة-*

 .فً المعسكرات ٌؤخذ التكمٌل ٌومٌا وكل ثالثة أٌام مرة تجتمع لنقاش هذه التكمٌالت وتقٌٌمها-*

 ٌوما تجتمع لنقاش هذه التكمٌالت وتقٌمها وتقدٌمها كتقرٌر الى 15المخفٌة والمحلٌة تأخذ تكمٌلها اسبوعٌا وتجتمع كل (تٌم)الفرق-*
 .القٌادة االعلى منها

 . تعقد اجتماعها شهرٌا وتقدم تقرٌرها الى القٌادة االعلى منها (بٌلوك)السرٌات,   ٌوما 15كل (تاخم)الطواقم-*

 . جمٌع المؤسسات ومراكز القرار تعقد اجتماعها شهرٌا وتقدم تقرٌرها الى القٌادة العلٌا-*

 : النظام-

. االعمال العسكرٌة تحتاج الى نظام منضبط جدا ونظام ٌشمل جمٌع القواعد العسكرٌة المرتبطة بحرٌة االرادة وبناء الدٌمقراطٌة
االنتصار ممكن فقط عند النضال وااللتزام بالقواعد والنظام .وٌجلب معه االنتصار , النظام ؛ٌقوي االعمال والفعالٌات والوحدة

 . الجوهري

        القواعد التً ٌجب االلتزام بها والعمل على اساسها

 .ٌعملون حسب القواعد السرٌة والمخفٌة-*

 .االلتزام بالمهام الفكرٌة-*

 .عدم التردد أمام العدو-*

 .عدم إعطاء المجال لتجاوز مبادئ النضال-*

 .التً تم استالمها واستخدامها حسب الحاجة والضرورة (السالح والذخٌرة)حماٌة المبادئ المادٌة -*

 .الحرص على الشكل الجماعً للعمل واالنتباه للصحة الشخصٌة-*

 .و المقاومة ضد جمٌع الشروط والظروف الصعبة, المبادرة-*

   .وضع خطط العمل مسبقا وتنظٌم الوقت-*

 النقد والنقد الذاتً-

ٌعتبر النقد والنقد الذاتً مهمٌن من أجل أن ٌتخلص األعضاء من أخطائهم الشخصٌة وأن ٌلتزموا بمبادئ الحرٌة والذهنٌة 
ال ٌستعمل النقد والنقد . كل عضو فً الـ ي ب ك مسؤول عن النقد والنقد الذاتً وذلك فً االجتماعات الرسمٌة. الدٌمقراطٌة

 .و بالعكس تستعمل كأداة لتقدم و تطور الرفاق, الذاتً كسالح لتصغٌر الرفاق

 : المادة الثامنة عشر

 : األخطاء والعقوبات

بما ان الـ ي ب ك  تنظٌم عسكري ٌحوي بٌن صفوفه كل من وحدات المحترفة والمقاومة والمحلٌة  تعتبر االخطاء فٌه جرم 
 .تقسم االخطاء والجرائم الى نوعٌن, ٌعاقب علٌه

 .تعتبر اخطاء كبرى.(جرائم الحرب)اخطاء الحرب-*

  اخطاء تجاوز النظام-*

 (بالت فورما)اخطاء تجاوز النظام تصلح عبر التحقٌق التنظٌمً , جرائم الحرب تحول الى محاكم عسكرٌة 

 .تقٌٌم األخطاء التً تتحول الى المحاكم العسكرٌة

 .العمالة لمصلحة العدو -*

 .الخٌانة لمبادئ النضال-*

 . اعمال مشوهة لنضال قوات الحرٌة, االعمال المشوهة لمسٌرة الحضارة الدٌمقراطٌة والنضال من اجل الحرٌة -*



 .افراغ جهود المقاتلٌن اثناء الحملة العسكرٌة على اهداف العدو-*

 .اآلراء والمهام التً تدعوا الى ارتكاب االخطاء الفادحة-*

 .استخدام اسلٌب القسوة والعنف خارج مفهوم الحماٌة المشروعة-*

 .السبب فً استشهاد الرفاق-*

 .ارتكاب اخطاء النظام بوجه الوحدات-*

 .تخرٌب مبادئ النضال والشعب-*

 .تجاوز اخالق الوحدات والشعب-*

 .ٌتم اخراجهم من االعمال العسكرٌة بقرار من المحكمة العسكرٌة, االشخاص الذٌن تثبت علٌهم المحكمة العسكرٌة هذه الجرائم 

 اخطاء تجاوز النظام

 .واالستهانة بالعمل, إخفاء مواضٌع عن القٌادة-*

 .جعل من المهمة أداة للشدة, ظهور بوادر التصرفات الشخصٌة اثناء العمل-*

 .الوقوف كحجر عثرة أمام أعمال الوحدات-*

 .ترك التنظٌم  دون تطبٌق القواعد الرسمٌة لالستقالة-*

 .الخروج عن القرارات التنظٌمٌة أو التأخر فً تنفٌذها-*

 .عدم دعم الرفاق وتركهم من دون تحكم -*

 .عدم اتمام العملٌات بما ٌتطلبه من اصرار وعزم-*

 .كشف عن المواضٌع السرٌة-*

 .كشف واعالم نتٌجة العملٌات واالعمال الى الجهات الغٌر معنٌة-*

 .عدم حماٌة المعدات التً تمت توزٌعها على األعضاء-*

 .اعطاء معلومات خاطئة الى القٌادة العلٌا-*

 .تأخٌر اعالم القٌادة العلٌا بالمعلومات-*

 .عدم اتمام المهام فً وقتها المحدد-*

 .قبول  ضم وطرد االعضاء ٌتم عبر اقتراح من القٌادة السفلى الى قٌادة الساحة-*

تجمٌد العضوٌة و )والمسائلة وذلك حسب ثقل الجرم بـ (بالت فورم)ٌعاقب مرتكبو أخطاء تجاوز النظام بعد التحقٌق التنظٌمً ل
      (ألخ....التجرٌد وإٌقاف مهامه و تجمٌد مهمته 

 النظام الداخلً للـ ي ب ك                  

  

 :القسم االول

 المادة االولى

 (وحدات حماٌة الشعب)واسمها بالتنظٌم العسكري ٌعرف بـ . ي ب ك تنظم نفسها كقوة اساسٌة فً غرب كردستان: اسم التنظٌم -

 المادة الثانٌة

على ارضٌة صفراء نجمة حمراء وفً القسم االسفل بالحروف الكبٌرة والخضراء تكتب ي ب ك  علٌها وعلى :رمز ي ب ك 
  الجانبٌن من اطراف العلم وحول النجمة ٌوضع خط  بالون االخضر

 المادة الثالثة

من أجل بناء سورٌة دٌمقراطٌة .اهداف ي ب ك  تتمحور حول برادٌغما المجتمع الدٌمقراطً االٌكولوجً والتحرر الجنسوي 
 . وكردستان حرة

. و اللغة .بدون تمٌٌز من حٌث الدٌن . واتخاذ التنظٌم الذاتً كأساس لها. تهدف الى حماٌة  المجتمع السٌاسً و االخالقً -
   ووضع  االحزاب  حول  المصالح الدٌمقراطٌة والوطنٌة و باألخص الشعب الكردي فً غربً كردستان, والقومٌة والجنس



تناضل من اجل تحقٌق حرٌة جمٌع القومٌات السورٌة و تنظم نفسها فً غرب كردستان  للوقوف فً وجه أي تدخل خارجً  .
قوة عسكرٌة وطنٌة غٌر مرتبطة بأي قوة سٌاسٌة و حول  YPG لهذا. وداخلً  و تتطلع الى الدفاع المشروع كمهمة اساسٌة لها

 .الدفاع عن المصالح الوطنٌة  تكون خاضعة لقرارات الهٌئة الكردٌة العلٌا

 القسم الثانً

 المادة الرابعة

  آلٌة التنظٌم فً الـ ي ب ك

 ولتنظٌم ال  ي ب ك  ثالثة مراكز تنظم نفسها وهً. قٌادة عامة وقٌادات فرعٌة: ي ب ك تنظم نفسها على الشكل -

  الجزٌرة-ا

 كوبانً-ب

 عفرٌن-ج

وٌستطٌع هذا المجلس  االجتماع فً . المؤسسة العلٌا لل ي ب ك هً المجلس العسكري الموسع الذي ٌعقد اجتماعه سنوٌا-
 وفً اجتماعه السنوي ٌتم تقٌم اعمال السنة الفائتة وٌضع خطة العمل للسنة التالٌة. الحاالت الطارئة

   اشهر وهو مسؤول عن جمٌع اعمال الـ ي ب ك6عضوا ٌجتمعون  كل 55المجلس العسكري لل ي ب ك  ٌتألف من -

 القٌادة العامة ؛ مسؤولة عن اعمال الـً ب ك  الٌومٌة و تطبٌق قرارات المجلس العسكري وٌوجد خطط العمل الالزمة وٌؤسسها-

المجلس العسكري المحلً؛ مرتبط بالقرارات المحلٌة وٌعمل على اساسها وٌرتبط عدد اعضاء المجلس حسب حجم المركز وٌعقد -
  اشهر3اجتماعه كل 

  ٌتألف ي ب ك  من ثالث اقسام اساسٌة وهً-

 القوات المحترفة*

 الوحدات المقاومة*

 القوات المحلٌة *

واقتراحات القٌادة الفرعٌة بشرط قبول  القٌادة .ٌعمل حسب النظام المركزي الدٌمقراطً عبر التقارٌر واالوامر والتعلٌمات -
 .العامة لالقتراحات

 بعلم القٌادات تنشأ القوات حسب الساحات. تعٌٌن وتعرٌف كل مقاتل حسب الرأي واالوامر-

 المادة الخامسة

  عضوٌة الـ ي ب ك

عضوٌة  الـ ي ب ك ؛ تدور حول مصداقٌة وحماٌة المصلحة القومٌة للشعب الكردي و المصلحة الوطنٌة ؛ بطرٌقة وجدانٌة -
  اخالقٌة؛ بناء وحماٌة المجتمع الدٌمقراطً واالنضمام له بحرٌة

 سنة وقبلوا بقٌم ومبادئ الـ ي ب ك  بعد زٌارة التجنٌد والتدرٌب العسكري والفكري 18جمٌع المواطنٌن السورٌٌن الذٌن أتموا -
  وبعد تأدٌة القسم ٌستطٌعون ان ٌصبحوا أعضاءا  فً الـ ي ب ك

أٌقاف العضوٌة فً الـ ي ب ك ؛كل عضو فً الـ ي ب ك  ٌتجاوز قواعد الحرب وٌتخطى التنظٌم وعوقب بقرار رسمً ٌتم -
 أٌقاف عضوٌته من الـ ي ب ك  واي شخص ال تنطبق علٌه خصوصٌات شخصٌة الـ ي ب ك  ٌتم اٌقاف عضوٌته

القسم ألعضاء الـ ي ب ك  ؛ ٌتم على اساس برادٌغما المجتمع الدٌمقراطً واالٌكولوجً والحرٌة الجنسوٌة من اجل سورٌة -
أن احمً المجتمع االخالقً السٌاسً ؛من دون التمٌٌز الدٌنً واللغوي والقومً \ دٌمقراطٌة وكردستان حرة؛ على الشكل 

والمذهبً والجنسوي والحزبً ؛ضد أي هجوم خارجً وعلى اساس مفهوم الحماٌة المشروعة وعلى اساس النظام الداخلً للبً 
ب ك  خارج نطاق المصالح الشخصٌة ؛وانا بكل جرأة و تنظٌم وقرار انضم رغم كل المصاعب بأراده وقوة كبٌرتان واتخذ من 

 النصر اساسا وحول هذا ؛و امام شهداء كردستان والشعب الكردي الباسل وجمٌع رفاقً المناضلٌن

 أقسم أقسم أقسم    

 القسم الثالث

 المادة السادسة

 صفات شخصٌة ال ي ب ك

  ٌتصف بالمعرفة الثورٌة الوطنٌة والحٌاة الدٌمقراطٌة واالٌكولوجٌة والحرٌة والمساواة وبناء المجتمع االخالقً والسٌاسً



  من قٌمه السامٌة حماٌة الشعب-

 لدٌه المام بثقافة الشعب و تراثه وحساسٌات الشعب لمقدساته مثل الدٌن ,المذهب ,الجنسوٌة ,والقومٌة وٌعمل على اساسها-

 ٌجعل من خدمة الشعب اساسا له؛ اكتساب الشعب وتدرٌبه من قٌمه االساسٌة-

 ٌقترب من الشعب على اساس المبادئ االخالقٌة ؛توعٌة الشعب على اسس الحماٌة والتنظٌم والعمل بشكل فعال-

عضو الـً ب ك   ال ٌعمل  على اساس الغنائم ألنه ٌتخذ من حدمة الشعب اساسا له وٌبتعد عن جمٌع  اشكال المصالح الفردٌة  -
 .العائلٌة والعشائرٌة واالقلٌمٌة

 .ٌعرف بمواقفه و أصراره واحترامه من قبل الشعب-

 أنهم ٌعملون على اساس الفكر الدٌمقراطً االٌكولوجً والجنسوي فٌرفضون التمٌٌز الجنسوي االجتماعً-

 .منفتحون للنقد والنقد الذاتً و التغٌٌر والتغٌٌر الجذري-

ٌقاومون جمٌع التناقضات العائلٌة الدٌنٌة الحزبٌة والمحلٌة ضمن المجتمع ٌكونون  قوة الحل العادلة ٌحمون الوحدة الوطنٌة عبر -
     .الفكر الدٌمقراطً

   القسم الرابع

  تنظٌم كوادر الـ ي ب ك

 المادة السابعة

 تنظٌم المرأة

 .ضمن صفوف الـ ي ب ك  المرأة تنظم نفسها بتنظٌم ذاتً-

 %40ضمن الً ب ك  نسبة الجنس هً -

 .قوات المرأة فً صفوف الـ ي ب ك  تعتبر القوة التً تحمً المرأة فً غربً كردستان-

 .  المرأة التً تتمركز ضمن صفوف ال ي ب ك  تتخذ دور القٌادة لتحقٌق أهداف الـ ي ب ك-

 .تعٌٌن وتعرٌف قوات المرأة فً الـ ي ب ك  ٌتم التعٌن من قبل قٌادة المرأة-

 المادة الثامنة

 قٌادة االكادٌمٌات

وفق  النظام الداخلً وذلك من خالل افرع المجالس العسكرٌة الفرعٌة ؛من اجل تدرٌب المرشحٌن : القٌادة العامة لل ي ب ك  -
 . لٌصبحوا قٌادة االكادٌمٌات

اكادٌمٌات )تسمى االكادٌمٌات .مرتبطة تنظٌمٌا بالقٌادة العامة لل ي ب ك تنظم نفسها عبر المجالس الفرعٌة :قٌادة االكادٌمٌات-
 .(الشهٌدة شٌالن)واكادٌمٌات المرأة تعرف بأسم(الشهٌد خبات العسكرٌة

التدرٌب ٌتم على اساس التدرٌب السٌاسً والعسكري وبناء الفكر الدٌمقراطً والوطنً والحٌاة الحرةواكتساب القٌم والمبادئ -
 .االساسٌة

ٌتم التدرٌب فً االكادٌمٌات على اساس االستراتجٌة الحدٌثة وممفهوم الحماٌة المشروعة والتدرٌب التكتٌكً والتقنً لألسالٌب -
 .العسكرٌة

تدرٌب المرشحٌن لألنضمام الى  ي ب ك وأٌجاد العناصر المحترفة ألرسالهم الى دورات :اكادٌمٌات الشهٌد خبات العسكرٌة  -
 .االحتراف  وتوفٌر احتٌاج القٌادات وذلك بفتح الدورات

كقٌادة االكادٌمٌات العسكرٌة تنظم نفسها من االعلى الى االسفل وإنشاء الفروع لها وذلك حسب :اكادٌمٌات الشهٌد خبات العسكرٌة-
 .االحتٌاج

 .(الخ....القنص,االلغام ,االسلحة الثقٌلة )تحت سقف االكادٌمٌات ؛تفتح دورات االختصاص -

 المادة التاسعة

 (قٌادة الحدود)وحدات الحدود

  (بٌلوك)على مبدأ المخافر الحدودٌة وذلك من خالل الفصائل العسكرٌة-

 .كل مركز ٌضم فصٌلة,نظام الكتائب ٌتم من خالل ثالث مراكز-

 . وحدات الحدود تقوم بكشف ومراقبة الحدود-



 . االتصاالت تتم عبر االجهزة الالسلكٌة,فً وحدات الحدود ٌمنع استعمال الهواتف عدا القٌادات -

 .وال ٌحق ألحد ان ٌعطً االذن  بالعبور,على الحدود عدا االماكن المخصصة ٌمنع الذهاب واالٌاب-

 .اذا حدث أي عبور للحدود ٌجب ان ٌتم فتح تحقٌق وٌتم مصادرة البضائع وٌتم تسلٌم المعتقلٌن والبضائع الى الجهات المعنٌة-

 .فً المخافر الحدودٌة تتم األعمال الالزمة-

  قوات الحدود تضع برنامجها  الحٌاتً  والتعلٌمً-

 .المادة العاشرة

 (لوجستٌك)مؤسسة األرزاق

 . تنشأ قٌادة اللوجستٌك وذلك لتأمٌن االحتٌاجات-

 . مهمة قٌادة اللوجستٌك االساسٌة هً تأمٌن متطلبات القٌادات العسكرٌة والوحدات العسكرٌة-

 .وتوزع  حسب الحاجة على مراكز الفروع, مؤسسة اللوجستٌك تنشأ فً مركز الساحة-

 .والخروج عن المخصصات ٌحتاج الى موافقة من القٌادة العلٌا, مؤسسة اللوجستٌك تعمل حسب مخصصاتها المالٌة -

 . عدم فتح المجال امام المطامع المادٌة,البضائع واالرزاق التً تتم جمعها وشرائها ٌتم توزٌعها بطرٌقة معٌنة -

 .وتنظم اعمالها على اساس الفكر والتنظٌم, اتخاذ مبدأ الكومونة والدٌمقراطٌة اساسا لها  -

 .  اشهر مسبقا6ٌتم تخزٌن احتٌاجات -

 المادة الحادٌة عشر

 مؤسسة السجل و األرشٌف

 .تقوم بضبط سجالت قوات الحماٌة بطرٌقة معٌنة منظمة, مرتبطة تنظٌمٌا بقٌادة ي ب ك  : مؤسسة األرشٌف-

 . وتقوم بإرسال سجالت المقاتلٌن الى  مركز االرشٌف فً مركز القٌادة العامة, تقوم بأعمالها فً جمٌع  مراكز القٌادة -

 .تقوم بتسجٌل الهوٌة العسكرٌة الخاصة بكل عضو فً مصنفه  الخاص, مؤسسة االرشف-

 . تحت سقف هذه المؤسسة  ٌتم تنظٌم اعمال االعالم-

 .جمٌع اعمال االرشٌف هً اعمال سرٌة وال ٌجب االطالع علٌها من قبل أي شخص كان-

 المادة الثانٌة عشر

 مؤسسة الذخٌرة والعتاد

 . ٌتم إنشاء هذه المؤسسة فً  مركز القٌادة العامة ومراكز القٌادة الفرعٌة-

 .هذه المؤسسة مسؤولة عن تخزٌن وتسجٌل وحماٌة الذخٌرة والعتاد-

 . وهذه المؤسسة مسؤولة عن حماٌة  هذه  االحتٌاطٌات, احتٌاطٌات الذخٌرة والعتاد توزع بشكلها المطلوب -

 . مستعدة دائما ألي حالة حرب طارئة وتخزن الذخٌرة والعتاد على اساسها وال تقوم بأنفاق الذخٌرة والعتاد بشكل عشوائً-

 .ٌتم تحدٌد مراكز شراء الذخٌرة والعتاد والمؤسسة على اتصال مباشر مع هذه المراكز-

 .توزع الذخٌرة والعتاد حسب الحاجة على القوات والقٌادات المحددة مسبقا مسؤولة عن ذلك-

 المادة الثالثة عشر

 المالٌة

 . هذه المؤسسة تنظم نفسها تحت سقف القٌادة العامة ومسؤولة عن السٌاسة المالٌة-

 . مسؤولة عن تدقٌق جمٌع الصادرات والواردات-

  مسؤولة عن إٌجاد مراكز وجهات الدعم المادي-

 وتقوم بتسلٌم تقرٌرها الى القٌادة العامة.تقوم بأستالم التقارٌر من كل ساحة بشكل رسمً -

 . الجهة المالٌة؛ مسؤولة عن مؤسسة اللوجستٌك -

 .المالٌة مسؤولة عن حاجات و صفقات البٌع و الشراء الكبٌرة-

 المادة الرابعة عشر



 المراسلٌن

 تنشأ وحدات المراسلٌن تحت سقف القٌادة العامة وذلك حسب الحاجة وتكون الرسل بٌن القٌادة العامة والقٌادات الفرعٌة-

 كل قٌادة فرعٌة تنشأ وحدات المراسلٌن الخاصة بها لتكون وسٌلة االتصال بٌنها وبٌن القٌادات االخرى-

 القسم الخامس

 المادة الخامسة عشرة

   النظام فً الـ ي ب ك

 .التنظٌم العسكري فً الـ ي ب ك  ٌقوم على اساس ثالث اعمدة وهً

 .ٌتألف من ثالث الى خمس اشخاص: (التٌم)فرٌق-

 .(تٌمٌن)ٌتألف من فرٌقٌن : (تاخم)طاقم -

 .(تاخم)ٌتألف من ثالث طواقم: السرٌة-

 .ٌتألف من ثالث سرٌات:(تابور)الكتٌبة-

 .تعتبر فً نفس الوقت قٌادة االلوٌة:(اٌاالت)قٌادة المحافظات-

 المادة السادسة عشر

   وحدات الـ ي ب ك

 :الوحدات المحترفة

تنشأ الوحدات المحترفة ضمن برادٌغما المجتمع الدٌمقراطً واالٌكولوجً والتحرر الجنسوي بهدف ازالة العوائق امام حرٌة -
 ساعة وٌتم 24المتطوعٌن فً الـ ي ب ك على مدار ,هذه الوحدات تنشأ من االختصاصٌٌن فً الـ ي ب ك  , الشعب الكردي

 .التدرٌب السٌاسً والعسكري وعلى دراٌة تامة بمفهوم الحماٌة المشروعة

 وفً حاالت السلم وعندما تكون الشروط سامحة ٌحق لهم اجازة اسبوع شهرٌا وذلك بعد طلب االذن من القٌادة المختصة-

 .خصوصٌات أعضاء الوحدات المحترفة

 .وطنٌٌن ومدافعٌن عن الشعب-*

 .دٌمقراطٌٌن ودعاة للحرٌة-*

 . جسورٌن, اصحاب فكر -*

 .خلوقٌن و عملٌٌن واصحاب مبادرة-*

 .متفهمٌن لألسالٌب التقنٌة التكتٌكٌة-ـ*

 .متقٌدٌن بالقواعد ومنفذٌن للتعلٌمات-*

 . اصحاب نظام ذاتً و ٌطورون انفسهم عبر التدرٌب الذاتً-*

 .فٌرفضون العادات البالٌة فً المجتمع, بما انهم اصحاب فكر دٌمقراطً واٌكولوجً -*

 . ٌتقبلون النقد والنقد الذاتً منفتحٌن للتغٌر-*

  :وحدات المقاومة

تنشأ وحدة أو وحدتان للوقوف ضد هجمات العدو , والساحات  (اٌاالت)تنشأ وحدات المقاومة من كوادر المحافظات  -
 .وهم فً حالة تأهب تامة دائمة, االستعمارٌة 

 . ٌتم انتقاء اعضاء وحدات المقاومة بكل عناٌة وخاصة االشخاص الموثوقٌن بهم-

 .كل كادر ٌقوم بتدرٌب وحدته تدرٌبا خاصا-

 .هذه الوحدات تكون مخفٌة ال ٌعرفها أحد وحتى اعضائها ال ٌعرفون بعضهم-

 . أعضاء هذه الوحدات اصحاب نظام وأسلوب عمل خاص-

 .فً جمٌع الظروف والشروط ٌحمون قابلٌتهم للقتال-

 :الوحدات المحلٌة



وهً وحدات حماٌة الشعب الجوهرٌة تطبق مفهوم الحماٌة المشروعة من اجل دمقرطة الشعب بهدف تقدٌم و حماٌة المساواة 
ٌتواجدون ضمن .هً قوات محاربة من اجل الشعب :اعضاء الوحدات المحلٌة . وتقوم على اساس التنظٌم والقٌادة , والحرٌات 

 .جموع الشعب ٌنضمون الى االعمال العسكرٌة دون االنقطاع عن المجتمع

 . وطنٌٌن واصحاب قوة عسكرٌة ولٌس لهم أي عائدات مادٌة واصحاب فكر معٌن, دون االنقطاع عن الحٌاة المدنٌة والمجتمع -

 .اصحاب جدٌة عالٌة فً العمل ٌحمون مصالح الشعب-

 .ٌتعلمون اسالٌب التقنٌة والتكنٌكٌة للحرب والقتال عبر التدرٌب-

 .إختصاصٌون بمفهوم الحماٌة الجوهرٌة وٌتحركون حسب االهداف السٌاسٌة-

 .أعضاء الوحدات المحلٌة ال ٌنتسبون الى أي تنظٌم او حركة من المجتمع-

 .مرتبطون بأهدافهم كوحدات للحماٌة, ال ٌرتبطون بأي مهمة ألهداف اخرى -

مسؤولون عن عوائلهم وال ٌخلطون بأي شكل بٌن حٌاتهم االجتماعٌة , ٌشتغلون , ومن اجل ان ٌتابعوا حٌاتهم االجتماعٌة-
 . بحٌث ال ٌشكلون ارضٌة للمصالح الشخصٌة,والعسكرٌة 

 .من اجل ان ٌطبقوا اعمالهم الوطنٌة ٌنضمون بمصداقٌة كاملة الى اعمال الوحدات وال ٌحق لهم ان ٌتركوا اعمالهم بشكل كٌفً-

 القسم السادس

 .االعمال الداخلٌة

  :شكل التعلٌمات و االوامر-

تقوم على اساس المركزٌة الدٌمقراطٌة ؛ والمقصود بالمركزٌة التعلٌمات واالوامر وشكلها الدٌمقراطً ٌعنً تنفٌذها عبر 
 .وذلك بحضور جمٌع االعضاء ألٌجاد االقتراحات المناسبة, والنقاشات , االجتماعات 

 :شكل التقارٌر-

ٌقوم اعضاء الوحدات بتنفٌذ التعلٌمات بعد . من االسفل الى االعلى وذلك لتكون القٌادة على دراٌة بذلك, حول االعمال التً تنفذ 
كل وحدة وكل قٌادة فرعٌة تقدم تكمٌل اعمالها , اخذها مباشرة ومن ثم ٌتم اعطاء تكمٌل االعمال الى القٌادة التً اعطت التعلٌمات

المؤسسات . ٌقومون بعقد اجتماعاتهم وٌعطون تكمٌلهم وٌجهزون تقرٌر عنه, شفهٌا وكتابٌا للقٌادة العلٌا فً فترة محددة مسبقا 
 . الفرعٌة التً لم تقدم تكمٌالتها وتقارٌرها تعتبر غٌر منفذة ألعمالها

 :االجتماع-

 كل قواتنا ٌتم اجتماعاتها حسب الحاجة-*

 .فً المعسكرات ٌؤخذ التكمٌل ٌومٌا وكل ثالثة أٌام مرة تجتمع لنقاش هذه التكمٌالت وتقٌٌمها-*

 ٌوما تجتمع لنقاش هذه التكمٌالت وتقٌمها وتقدٌمها كتقرٌر الى 15المخفٌة والمحلٌة تأخذ تكمٌلها اسبوعٌا وتجتمع كل (تٌم)الفرق-*
 .القٌادة االعلى منها

 . تعقد اجتماعها شهرٌا وتقدم تقرٌرها الى القٌادة االعلى منها (بٌلوك)السرٌات,   ٌوما 15كل (تاخم)الطواقم-*

 . جمٌع المؤسسات ومراكز القرار تعقد اجتماعها شهرٌا وتقدم تقرٌرها الى القٌادة العلٌا-*

 : النظام-

. االعمال العسكرٌة تحتاج الى نظام منضبط جدا ونظام ٌشمل جمٌع القواعد العسكرٌة المرتبطة بحرٌة االرادة وبناء الدٌمقراطٌة
االنتصار ممكن فقط عند النضال وااللتزام بالقواعد والنظام .وٌجلب معه االنتصار , النظام ؛ٌقوي االعمال والفعالٌات والوحدة

 . الجوهري

        القواعد التً ٌجب االلتزام بها والعمل على اساسها

 .ٌعملون حسب القواعد السرٌة والمخفٌة-*

 .االلتزام بالمهام الفكرٌة-*

 .عدم التردد أمام العدو-*

 .عدم إعطاء المجال لتجاوز مبادئ النضال-*

 .التً تم استالمها واستخدامها حسب الحاجة والضرورة (السالح والذخٌرة)حماٌة المبادئ المادٌة -*

 .الحرص على الشكل الجماعً للعمل واالنتباه للصحة الشخصٌة-*



 .و المقاومة ضد جمٌع الشروط والظروف الصعبة, المبادرة-*

   .وضع خطط العمل مسبقا وتنظٌم الوقت-*

 النقد والنقد الذاتً-

ٌعتبر النقد والنقد الذاتً مهمٌن من أجل أن ٌتخلص األعضاء من أخطائهم الشخصٌة وأن ٌلتزموا بمبادئ الحرٌة والذهنٌة 
ال ٌستعمل النقد والنقد . كل عضو فً الـ ي ب ك مسؤول عن النقد والنقد الذاتً وذلك فً االجتماعات الرسمٌة. الدٌمقراطٌة

 .و بالعكس تستعمل كأداة لتقدم و تطور الرفاق, الذاتً كسالح لتصغٌر الرفاق

 : المادة الثامنة عشر

 : األخطاء والعقوبات

بما ان الـ ي ب ك  تنظٌم عسكري ٌحوي بٌن صفوفه كل من وحدات المحترفة والمقاومة والمحلٌة  تعتبر االخطاء فٌه جرم 
 .تقسم االخطاء والجرائم الى نوعٌن, ٌعاقب علٌه

 .تعتبر اخطاء كبرى.(جرائم الحرب)اخطاء الحرب-*

  اخطاء تجاوز النظام-*

 (بالت فورما)اخطاء تجاوز النظام تصلح عبر التحقٌق التنظٌمً , جرائم الحرب تحول الى محاكم عسكرٌة 

 .تقٌٌم األخطاء التً تتحول الى المحاكم العسكرٌة

 .العمالة لمصلحة العدو -*

 .الخٌانة لمبادئ النضال-*

 . اعمال مشوهة لنضال قوات الحرٌة, االعمال المشوهة لمسٌرة الحضارة الدٌمقراطٌة والنضال من اجل الحرٌة -*

 .افراغ جهود المقاتلٌن اثناء الحملة العسكرٌة على اهداف العدو-*

 .اآلراء والمهام التً تدعوا الى ارتكاب االخطاء الفادحة-*

 .استخدام اسلٌب القسوة والعنف خارج مفهوم الحماٌة المشروعة-*

 .السبب فً استشهاد الرفاق-*

 .ارتكاب اخطاء النظام بوجه الوحدات-*

 .تخرٌب مبادئ النضال والشعب-*

 .تجاوز اخالق الوحدات والشعب-*

 .ٌتم اخراجهم من االعمال العسكرٌة بقرار من المحكمة العسكرٌة, االشخاص الذٌن تثبت علٌهم المحكمة العسكرٌة هذه الجرائم 

 اخطاء تجاوز النظام

 .واالستهانة بالعمل, إخفاء مواضٌع عن القٌادة-*

 .جعل من المهمة أداة للشدة, ظهور بوادر التصرفات الشخصٌة اثناء العمل-*

 .الوقوف كحجر عثرة أمام أعمال الوحدات-*

 .ترك التنظٌم  دون تطبٌق القواعد الرسمٌة لالستقالة-*

 .الخروج عن القرارات التنظٌمٌة أو التأخر فً تنفٌذها-*

 .عدم دعم الرفاق وتركهم من دون تحكم -*

 .عدم اتمام العملٌات بما ٌتطلبه من اصرار وعزم-*

 .كشف عن المواضٌع السرٌة-*

 .كشف واعالم نتٌجة العملٌات واالعمال الى الجهات الغٌر معنٌة-*

 .عدم حماٌة المعدات التً تمت توزٌعها على األعضاء-*

 .اعطاء معلومات خاطئة الى القٌادة العلٌا-*

 .تأخٌر اعالم القٌادة العلٌا بالمعلومات-*

 .عدم اتمام المهام فً وقتها المحدد-*



 .قبول  ضم وطرد االعضاء ٌتم عبر اقتراح من القٌادة السفلى الى قٌادة الساحة-*

تجمٌد العضوٌة و )والمسائلة وذلك حسب ثقل الجرم بـ (بالت فورم)ٌعاقب مرتكبو أخطاء تجاوز النظام بعد التحقٌق التنظٌمً ل
      (ألخ....التجرٌد وإٌقاف مهامه و تجمٌد مهمته 

  

 


